
czyli co każdy przedsiębiorca  
powinien wiedzieć o odpadach niebezpiecznych.
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ODPADY NIEBEZPIECZNE  
– NIEDOCENIONY 
SUROWIEC

Wynikiem realizowanych procesów przemysłowych są nie 
tylko wytworzone dobra, ale również odpady powstające przy 
obróbce materiałów i eksploatacji maszyn. Część z nich to odpady 
niebezpieczne, według GUS stanowiące około 1 proc. ogółu 
wytwarzanych odpadów w Polsce. Ich znaczenie jest duże ponieważ 
podobnie jak papier czy plastik określone odpady niebezpieczne 
(np. oleje przepracowane czy akumulatory ołowiowe) mogą być 
poddawane procesowi odzysku; wymagają jednak szczególnej troski. 
Należy pamiętać, że gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi 
podlega dodatkowym regulacjom prawnym. 

Odpady niebezpieczne to między innymi odpady o właściwościach 
łatwopalnych, toksycznych, szkodliwych, których przedostanie się 
do środowiska może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. – Podczas procesów 
przemysłowych powstają między innymi odpady niebezpieczne, 
z których część można i warto wykorzystać ponownie, co dzięki 
zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w gospodarce odpadami 
jest możliwe. Jako surowiec mogą zostać one spożytkowane 
w procesie recyklingu oraz odzysku energii – zwraca uwagę Monika 
Mąkowska, Business Area Manager HW&OW w Stena Recycling.

Według danych GUS w 2014 roku wytworzono w Polsce około 
1,7 mln ton odpadów zakwalifikowanych jako niebezpieczne. 
Przetworzono natomiast o blisko 200 tys. ton więcej. To, które 
odpady niebezpieczne i w jaki sposób mogą zostać poddane 

odzyskowi zależy od ich właściwości. Do tych, w przypadku 
których jest to możliwe, zaliczyć można m.in. odpady zawierające 
substancje nieorganiczne, zużyte oleje i rozpuszczalniki, farby czy 
kleje. Dla przykładu w 2014 r. w Polsce spośród 6 tys. ton zużytych 
rozpuszczalników 4,5 tys. ton poddano recyklingowi, 1,4 tys. ton 
spalono, a 150 ton posłużyło do odzyskania energii – podaje GUS. 
W postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi istotne jest, aby 
nie były one mieszane, ponieważ jedynie ich selektywna zbiórka 
umożliwia maksymalizację wskaźnika recyklingu. 

Realizacja regulacji prawnych dot. gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi wyznacza zasady, których celem jest ochrona 
środowiska naturalnego. Zastosowanie wymagań prawnych 
dotyczących transportu odpadów niebezpiecznych ma skutkować 
bezpiecznym przewiezieniem ich do obiektów, w których mogą 
zostać poddane zagospodarowaniu, a w dalszej kolejności powinno 
umożliwić odpowiednie wykorzystanie potencjału tych odpadów. 

W Stena Recycling posiadamy wieloletnie doświadczenie 
w postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi. Naszym Klientom 
proponujemy rozwiązania, które zapewniają pewność i bezpieczeństwo. 
Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa e-book zawierający 
niezbędne informacje dla przedsiębiorców, którzy gospodarują 
odpadami niebezpiecznymi. Mamy nadzieję, że nasz materiał będzie 
dla Państwa pomocny.

Z pozdrowieniami, 
Zespół Stena Recycling
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ODPADY  
NIEBEZPIECZNE  
– DEFINICJE

Pojęciem odpadu określa się każdą 
substancję lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do 
ich pozbycia jest obowiązany. Szczególną 
kategorię odpadów, z którą jednak ma do 
czynienia wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza 
produkcyjnych, są odpady niebezpieczne.

Przedsiębiorca musi spełnić warunki 
określone regulacjami prawnymi, zarówno 
w przypadku, gdy sam zarządza odpadami, 
jak i gdy korzysta z usług outsourcingu. 
Wytwarzanie, magazynowanie czy 
transport odpadów niebezpiecznych są 
regulowane m.in. Ustawą o odpadach, 
Ustawą o transporcie odpadów 
niebezpiecznych oraz Umową europejską 
dotyczącą międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

DEFINICJA FORMALNA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 w art. 3) definiuje odpady 
niebezpieczne jako odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości 
niebezpiecznych, które określa załącznik nr 3 do ustawy. Składniki odpadów,  
dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych 
może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi określa załącznik nr 4  
do ustawy. Załączniki te są integralną częścią Ustawy o odpadach.

02 Klasyfikacja „odpady niebezpieczne” 
wskazuje na potrzebę szczególnej staranności 
w gospodarowaniu tym rodzajem odpadów, 
a przepisy prawne określające sposoby 
postępowania z nimi mają zapewnić 
bezpieczeństwo firmie, pracownikom 
i środowisku. Osoby zarządzające procesem 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 
powinny posiadać odpowiednie kompetencje, 
by bezpiecznie i wydajnie realizować ten 
proces.
 
Monika Mąkowska,  
Dyrektor Biznesu Odpadów Niebezpiecznych i Innych w Stena Recycling
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Załączniki określające skład i właściwości odpadów niebezpiecznych

ZAŁĄCZNIK NR 3

Właściwości odpadów, które powodują, że stają się one niebezpieczne:

H1  

„wybuchowe”

substancje i preparaty, które mogą wybuchnąć 

pod wpływem ognia lub które są bardziej wrażliwe 

na wstrząs lub tarcie niż dinitrobenzen

H2  

„utleniające”

substancje i preparaty, które w kontakcie z innymi 

substancjami, w szczególności z substancjami 

łatwopalnymi, wykazują silne reakcje 

egzotermiczne

H3-A  

„wysoce  

łatwopalne”

-  substancje i preparaty ciekłe o temperaturze 

zapłonu niższej niż 21°C (w tym skrajnie 

łatwopalne ciecze)

–  substancje i preparaty, które mogą się rozgrzać, 

a następnie zapalić pod wpływem kontaktu 

z powietrzem w temperaturze otoczenia, bez 

doprowadzenia energii

–  substancje i preparaty stałe, które mogą 

z łatwością zapalić się po krótkim kontakcie ze 

źródłem zapłonu i które palą się nadal lub ulegają 

zniszczeniu po usunięciu źródła zapłonu

 –  substancje i preparaty gazowe, łatwopalne 

w powietrzu pod normalnym ciśnieniem

–  substancje i preparaty, które w kontakcie z wodą 

lub wilgotnym powietrzem tworzą wysoce 

łatwopalne gazy w niebezpiecznych ilościach

H3-B  

„łatwopalne”

substancje i preparaty ciekłe o temperaturze 

zapłonu równej lub wyższej niż 21°C i niższej niż lub 

równej 55°C

H4 „drażniące” substancje i preparaty niewykazujące działania 

żrącego, które w wyniku bezpośredniego, 

długotrwałego lub powtarzającego się kontaktu 

ze skórą lub błoną śluzową mogą wywołać stan 

zapalny

H5  

„szkodliwe”

substancje i preparaty, które w przypadku ich 

wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę 

mogą powodować ograniczone zagrożenie dla 

zdrowia

H6  

„toksyczne”

substancje i preparaty (w tym substancje 

i preparaty bardzo toksyczne), które w przypadku 

ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę 

mogą powodować poważne, ostre lub chroniczne 

zagrożenie dla zdrowia, a nawet śmierć

H7  

„rakotwórcze”

substancje i preparaty, które w przypadku ich 

wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę 

mogą wywołać raka lub zwiększać częstotliwość 

jego występowania

H8  

„żrące”

substancje i preparaty, które w zetknięciu 

z żywymi tkankami mogą spowodować ich 

zniszczenie

H9  

„zakaźne”

substancje i preparaty zawierające żywe 

drobnoustroje lub ich toksyny, o których wiadomo 

lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do 

przyjęcia, że wywołują choroby u ludzi lub innych 

żywych organizmów

H10  

„działające  

szkodliwie  

na rozrodczość”

substancje i preparaty, które w przypadku 

ich wdychania, spożycia lub wniknięcia przez 

skórę mogą wywołać niedziedziczne wrodzone 

deformacje lub zwiększyć częstotliwość ich 

występowania

H11  

„mutagenne”

substancje i preparaty, które w przypadku ich 

wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę 

mogą wywołać dziedziczne defekty genetyczne 

lub zwiększyć częstotliwość ich występowania

H12 odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub 

kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne 

gazy

H13 substancje i preparaty, które w przypadku ich 

wdychania lub wniknięcia przez skórę, są w stanie 

wywołać reakcję nadwrażliwości, tak, że w wyniku 

dalszego narażenia na kontakt z tą substancją lub 

preparatem pojawiają się charakterystyczne skutki 

negatywne

H14  

„ekotoksyczne”

odpady, które stanowią lub mogą stanowić 

bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla co 

najmniej jednego elementu środowiska

H15 odpady, które po zakończeniu procesu 

unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób 

wydzielić inną substancję, np. w formie 

odcieku, która ma którąkolwiek spośród cech 

wymienionych powyżej
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ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz składników odpadów, które mogą powodować,  
że odpady są odpadami niebezpiecznymi.  
Składnikami tymi są:

1)  beryl i związki berylu,
2)  związki wanadu,
3)  związki chromu (VI),
4)  związki kobaltu,
5)  związki niklu,
6)  związki miedzi,
7)  związki cynku,
8)  arsen i związki arsenu,
9)  selen i związki selenu,
10)  związki srebra,
11)  kadm i związki kadmu,
12)  związki cyny,
13)  antymon i związki antymonu,
14)  tellur i związki telluru,
15)  związki baru,  

z wyjątkiem siarczanu baru,
16)  rtęć i związki rtęci,
17)  tal i związki talu,
18)  ołów i związki ołowiu,
19)  siarczki nieorganiczne,
20)  nieorganiczne związki fluoru,  

z wyjątkiem fluorku wapnia,
21)  cyjanki nieorganiczne,
22)  metale alkaliczne oraz metale ziem 

alkalicznych: lit, sód, potas, wapń, 
magnez w postaci niezwiązanej,

23)  kwaśne roztwory o kwasy  
w postaci stałej,

24)  roztwory zasadowe i zasady  
w postaci stałej,

25)  azbest (pył i włókna),
26)  fosfor i związki fosforu,  

z wyjątkiem fosforanów mineralnych,
27)  karbonylki metali,
28)  nadtlenki,
29)  chlorany,
30)  nadchlorany,
31)  azydki,

Kluczowa dla rozpoznania i sklasyfikowania 
odpadów niebezpiecznych jest znajomość 
ich składu oraz właściwości fizykochemicznych.

32)  farmaceutyki oraz związki  
stosowane w medycynie  
lub w weterynarii,

33)  biocydy i substancje  
fitofarmaceutyczne,

34)  substancje zakaźne,
35)  kreozoty,
36)  izocyjaniany, tiocyjaniany,
37)  cyjanki organiczne (np. nitryle),
38)  fenole, związki fenolowe,
39)  halogenowane rozpuszczalniki,
40)  rozpuszczalniki organiczne,  

z wyjątkiem rozpuszczalników  
halogenowanych,

41)  związki halogenoorganiczne, 
z wyjątkiem obojętnych materiałów 
spolimeryzowanych i innych substancji, 
o których mowa w niniejszym 
załączniku,

42)  aromatyczne, policykliczne  
i heterocykliczne związki organiczne,

43)  aminy alifatyczne,
44)  aminy aromatyczne,
45)  etery,
46)  substancje o właściwościach 

wybuchowych, z wyjątkiem substancji 
wyszczególnionych w innych punktach 
niniejszego załącznika,

47)  organiczne związki siarki,
48)  jakiekolwiek pochodne  

polichlorowanego dibenzofuranu,
49)  jakiekolwiek pochodne polichlorowanej 

dibenzo-p-dioksyny,
50)  węglowodory i ich związki z tlenem, 

azotem lub siarką nieuwzględnione 
w inny sposób w niniejszym  
załączniku.



KLASYFIKACJA ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH

Odpady klasyfikuje się poprzez ich zaliczenie do odpowiedniej  
grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając:

1.    źródło ich powstawania;

2.    właściwości powodujące, że odpady są odpadami 
niebezpiecznymi, określone w załączniku nr 3 do Ustawy 
o odpadach;

3.    składniki odpadów, wymienione w załączniku nr 4, dla których 
przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji 
niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami 
niebezpiecznymi.
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ODPADY NIEBEZPIECZNE 

oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną 
spośród właściwości niebezpiecznych wymienionych 
w załączniku nr 3 do ustawy, ujętych w katalogu 
odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie 
katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923). 

GOSPODARKA ODPADAMI – KLASYFIKACJA 

•   20 grup w katalogu

•   6-cyfrowy kod

•   gwiazdka w górnym indeksie (*) oznacza odpad niebezpieczny

Odpady niebezpieczne oznaczono indeksem górnym w postaci 
gwiazdki (*) przy kodzie, kierując się źródłem powstawania odpadów 
oraz ich właściwościami.

Dwie pierwsze cyfry kodu oznaczają grupę odpadów wskazującą 
źródło powstawania odpadów. Oznaczenie grupy odpadów łącznie 
z dwiema następnymi cyframi identyfikuje podgrupę odpadów, 
natomiast kod składający się z sześciu cyfr identyfikuje rodzaj 
odpadów.

Klasyfikując odpady niebezpieczne należy zacząć od poszukiwania 
ich wg źródła powstawania w grupach od 01 do 12 lub od 17 do 20.  
Jeśli nie odnajdziemy odpowiedniej pozycji, powinniśmy 
przeanalizować grupę 16, która zawiera odpady nieujęte w innych 
grupach. W przypadku nieodnalezienia odpowiedniej pozycji w grupie 
16 odpady klasyfikuje się w grupie według źródła powstawania, 
przypisując im kod kończący się na 99 (inne niewymienione 
odpady). Warto zaznaczyć, że odpady ze specyficznych sektorów 
przemysłu mogą być klasyfikowane w kilku grupach. Grupa- 

-źródło 
powstawania

Podgrupa Rodzaj 
odpadu
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KOD GRUPA ODPADÓW

01 odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, 
fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych 
kopalin

02 odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw 
hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 
oraz przetwórstwa żywności

03 odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt 
i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

04 odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego 
i tekstylnego

05 odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu 
ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

06 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu 
i stosowania produktów przemysłu chemii 
nieorganicznej

07 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu 
i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

08 odpady z produkcji, przygotowania, obrotu 
i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii 
ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

09 odpady z przemysłu fotograficznego i usług 
fotograficznych

10 odpady z procesów termicznych

11 odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni 
metali oraz innych materiałów i z procesów 
hydrometalurgiimetali nieżelaznych

12 odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej 
obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

13 oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw 
(z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

14 odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw 
i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08)

15 odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do 
wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne 
nieujęte w innych grupach

16 odpady nieujęte w innych grupach

17 odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając 
glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

18 odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem 
odpadów kuchennych i restauracyjnych 
niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

19 odpady z instalacji i urządzeń służących 
zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków 
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych

20 odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi 
selektywnie

GRUPY ODPADÓW W KATALOGU ODPADÓW

ZMIANA KLASYFIKACJI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Przepisy zakazują zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze 
sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami, prowadzące do obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do 
poziomu niższego niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych.

Posiadacz odpadów może dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, jeżeli wykaże, że nie posiadają 
one właściwości odpadów niebezpiecznych określonych w załączniku nr 3 do ustawy. W takiej sytuacji zachodzi konieczność zgłoszenia 
marszałkowi województwa i uzyskania decyzji zatwierdzającej zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych (kod z gwiazdką – *) na odpady inne 
niż niebezpieczne (kod bez gwiazdki – *). Do zgłoszenia zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne dołącza 
się wyniki badań właściwości odpadów przewidzianych do zmiany klasyfikacji, przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach. 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania odpadów 
niebezpiecznych za odpady inne niż niebezpieczne (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1601).



OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH 

Podstawowymi obowiązkami każdego przedsiębiorcy posiadającego 
odpady niebezpieczne jest ich właściwe sklasyfikowanie względem 
katalogu odpadów oraz pozyskanie pozwolenia na ich wytwarzanie. 
Na tym jednak nie kończy się odpowiedzialność. Istotne w zarządzaniu 
nawet niewielką ilością odpadów niebezpiecznych jest także ich 
prawidłowa ewidencja i odpowiedzialne postępowanie z nimi 
uwzględniające m.in. magazynowanie czy przygotowanie do 
transportu ADR.

04

OGÓLNE OBOWIĄZKI POSIADACZA  
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

•   właściwe sklasyfikowanie, 

•   pozwolenie na wytwarzanie odpadów,

•   prowadzenie ewidencji odpadów  
i sprawozdawczość odpadowa,

•   odpowiednie postępowanie z odpadami,

•   prawidłowe magazynowanie,

•   przekazywanie do uprawnionych odbiorców.

Według przepisów prawa przedsiębiorca zobligowany jest do posiadania 
zezwoleń i materialnych środków do prawidłowego magazynowania, czy 
też transportu odpadów niebezpiecznych. Powinien zachować szczególną 
staranność przy wyborze firm i osób, które realizować będą proces 
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Ma obowiązek sprawdzić 
czy jednostki, którym powierza to zadanie posiadają kompetencje oraz 
wymagane uprawnienia. Przedsiębiorca odpowiada również za prawidłową 
klasyfikację odpadów i nadanie im właściwego kodu odpadu. Odpady 
muszą być umieszczone w certyfikowanych pojemnikach odpowiednich dla 
danej kategorii oraz obowiązkowe jest prowadzenie dokumentacji procesu 
gospodarowania odpadami w firmie. Nie dopuszcza się do rozcieńczania 
i mieszania ze sobą odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Anna Wójcik-Przybył, Kierownik ds. Środowiska i ADR w Stena Recycling
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POZWOLENIE NA  
WYTWARZANIE ODPADÓW

Każdy przedsiębiorca, który wytwarza powyżej 1 tony odpadów 
niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tys. ton odpadów innych niż 
niebezpieczne rocznie musi uzyskać pozwolenie na wytwarzanie 
odpadów (art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Jeżeli odpady przekraczające podane wyżej ilości nie powstają 
w związku z eksploatacją instalacji, wytwórca odpadów nie jest 
obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. 
Przy wariancie mieszanym, tzn. część odpadów na terenie zakładu 
powstaje w związku z eksploatacją instalacji, a część poza instalacją, 
przy obliczaniu masy odpadów decydujących o konieczności 
uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie uwzględnia się 
odpadów niezwiązanych z eksploatacją instalacji, mimo iż powstają 
w miejscu, w którym instalacja jest eksploatowana. Należy również 
zauważyć, że nawet w przypadku, gdy dana instalacja wymaga 
uzyskania pozwolenia z powodu przekroczenia progów określonych 
w art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska dla odpadów 
wytworzonych w instalacji – odpady wytworzone poza nią (mimo 
że powstają w tym miejscu działania instalacji) nie są w obecnym 
stanie prawnym uwzględniane w pozwoleniu na wytwarzanie 
odpadów. Dla odpadów „nieinstalacyjnych” przedsiębiorca ma 
jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz składania 
rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach. 

Wytwarzający odpady, który nie złożył wniosku na skutek 
mylnej oceny, czy wytwarza odpady i rozpoczyna działalność 
bez wymaganego pozwolenia powinien liczyć się z możliwością 
zastosowania wobec niego odpowiedzialności karnej, określonej 
w art. 351 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska – karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

PAMIĘTAJ!

•   O pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jako pozwolenie emisyjne, wnioskuje wytwórca odpadów. 

•   Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem niezbędnym dla rozpoczęcia działalności. 

•   Wniosek powinien zostać złożony co najmniej 2 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia 
działalności (wytwarzania odpadów), bowiem w tym czasie, zgodnie z przepisami Ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji może 
prowadzić postępowanie bez przekraczania ustawowych terminów.

•   Kompetencje do wydania pozwolenia posiadają Starosta, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska, Marszałek województwa zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. 
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OBOWIĄZEK EWIDENCJI

Obowiązek ewidencji odpadów jest jednym 
z wielu wyzwań, którym musi sprostać 
przedsiębiorca wytwarzający odpady (tzw. 
posiadacz odpadów). Jest on zobowiązany 
do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej 
i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem 
odpadów. Wzory do prawidłowego 
udokumentowania gospodarowania 
odpadami zostały zamieszczone 
w obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji 
odpadów (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1973). 

W przypadku posiadaczy odpadów 
niebezpiecznych należy stosować wzory:

•   karty przekazania odpadów (KPO) - 
Załącznik nr 1,

•   karty ewidencji odpadów (KEO) - 
Załącznik nr 2.

Warto wiedzieć, że ewidencję odpadów można prowadzić w systemie teleinformatycznym, 
umożliwiającym poświadczenie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą podpisu 
elektronicznego. W planach na rok 2019 jest wprowadzenie także Bazy Danych o Gospodarce 
Odpadami. Zatem wkrótce zarówno ewidencja odpadów, jak i sprawozdawczość prowadzone 
będą tylko w systemie elektronicznym. 

Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów (przedsiębiorca), który 
przekazuje odpady. Istotna jest odpowiednia liczba egzemplarzy – po jednym dla każdego 
z posiadaczy odpadów, który przejmuje odpady. Obowiązkiem odbiorcy odpadów (np. 
firmy oferującej usługi odbioru odpadów) jest potwierdzenie przejęcia odpadów na karcie 
przekazania odpadów niezwłocznie po jej otrzymaniu. Dopuszcza się sporządzanie 
zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane 
łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego podmiotu 
wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. 
Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca 
którego dotyczy. 

Posiadacz odpadów, na przykład przedsiębiorca, prowadzi kartę ewidencji odpadów (KEO) 
dla każdego rodzaju odpadów odrębnie. Wpisów do kart ewidencji odpadów dokonuje się 
niezwłocznie po zakończeniu miesiąca którego dotyczą.

Uwaga: Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych dotyczy wyłącznie pośredników i sprzedawców.

Uproszczoną ewidencję odpadów, 
z zastosowaniem jedynie karty przekazania 
odpadów, prowadzą podmioty, które:

•   wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości 
do 100 kilogramów rocznie,

•   wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, 
niebędące odpadami komunalnymi, 
w ilości do 5 ton rocznie,

•   transportują odpady wykonujący 
wyłącznie usługę transportu odpadów,

•   władają powierzchnią ziemi, na 
której komunalne osady ściekowe są 
stosowane w rolnictwie, rozumianym 
jako uprawa wszystkich płodów rolnych 
wprowadzanych do obrotu handlowego, 
włączając w to uprawy przeznaczane 
do produkcji pasz, do uprawy roślin 
przeznaczonych do produkcji kompostu, 
do uprawy roślin nieprzeznaczonych do 
spożycia i do produkcji pasz.

PAMIĘTAJ!

Dokumenty ewidencji odpadów 
przechowuje się przez okres 
5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym je 
sporządzono.

Przedsiębiorca, który nie 
prowadzi ewidencji odpadów 
albo prowadzi ją w sposób 
nieterminowy lub niezgodnie 
ze stanem rzeczywistym – 
podlega karze grzywny  
do 5 000 zł.

Wzory karty przekazania odpadów 
niebezpiecznych oraz karty ewidencji 
odpadów stanowią załączniki do naszego 
ebooka.
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POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi wymaga szczególnej ostrożności oraz 
znajomości regulacji prawnych i właściwości tych odpadów.

Ustawa o odpadach zakazuje:

•   mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów,

•   mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, 

•   mieszania odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, 
w tym rozcieńczania substancji niebezpiecznych.

Powyższe działania są dopuszczalne, jeżeli zmieszanie odpadów służy poprawie 
bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów powstałych po zmieszaniu i jeżeli 
w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi 
lub środowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami, materiałami lub przedmiotami, rozdziela się je, jeżeli zostaną spełnione łącznie 
następujące warunki:

1)  w procesie przetwarzania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska,

2)  jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA  
SPRAWOZDANIA ROCZNEGO

Każdy wytwórca odpadów ma obowiązek 
złożenia sprawozdania o wytwarzanych 
odpadach i o gospodarowaniu odpadami 
raz do roku. Należy je złożyć marszałkowi 
województwa właściwemu ze względu na 
miejsce wytwarzania odpadów, do dnia  
15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Za brak sprawozdawczości np. 
w gospodarce odpadami grozi 
kara grzywny do 5 000 zł.

PAMIĘTAJ!

Dokumenty, na podstawie których są 
sporządzane sprawozdania, przechowuje się 
przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, 
którego dotyczą. Obowiązek sporządzenia 
sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, 
licząc od końca roku kalendarzowego, za który 
sprawozdania należało sporządzić.



13 OBOWIĄZKI POSIADACZA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

PRZEKAZYWANIE ODPADÓW I PRZENOSZENIE  
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI

Według przepisów prawa przedsiębiorca zobligowany jest do 
posiadania zezwoleń i materialnych środków do prawidłowego 
magazynowania, czy też transportu odpadów niebezpiecznych. 
Powinien zachować szczególną staranność przy wyborze firm 
i osób, które realizować będą proces gospodarowania odpadami 
niebezpiecznymi. Ma obowiązek sprawdzić, czy jednostki, którym 
powierza to zadanie, posiadają kompetencje oraz wymagane 
uprawnienia.

Przedsiębiorca przekazując odpady niebezpieczne jest zwolniony 
z odpowiedzialności za ich prawidłowe gospodarowanie z chwilą ich 
przekazania innemu przedsiębiorcy posiadającemu odpowiednie 
zezwolenia (np. zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów)*. 
Przekazanie odpadów do transportu nie zwalnia z odpowiedzialności 
za ich właściwe zagospodarowanie.

*Może to być wyłącznie podmiot, który posiada zezwolenie na 
zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów 
lub koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie 
zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania 
odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu 
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru 
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości – na podstawie 
odrębnych przepisów, lub wpis do rejestru w zakresie, o którym 
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy o odpadach.

UWAGA!

Sprzedawca odpadów oraz pośrednik w obrocie 
odpadami nie przejmują odpowiedzialności za 
gospodarowanie odpadami, jeżeli nie są posiadaczami 
tych odpadów.

Za przekazywanie odpadów 
nieuprawnionym podmiotom grozi 
przedsiębiorcy kara aresztu  
lub grzywny.



MAGAZYNOWANIE  
ODPADÓW

Posiadacz odpadów, a więc przedsiębiorca powinien zapewnić 
odpowiednie warunki magazynowania odpadów, uwzględniając 
ich właściwości chemiczne i fizyczne. Należy tu wziąć pod uwagę 
przede wszystkim zgodność z wymaganiami w zakresie ochrony 
środowiska oraz bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi.

Według definicji: magazynowanie odpadów to czasowe 
przechowywanie odpadów obejmujące:

a) wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,

b)  tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego 
zbieranie odpadów,

c)  magazynowanie odpadów przez prowadzącego  
przetwarzanie odpadów.

05
DOPUSZCZALNE TERMINY  
MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

Odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do 
składowania, mogą być magazynowane, 
jeżeli konieczność magazynowania 
wynika z procesów technologicznych lub 
organizacyjnych i nie przekracza terminów 
uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, 
nie dłużej jednak niż przez 3 lata. 

Odpady przeznaczone do składowania mogą 
być magazynowane wyłącznie w celu zebrania 
odpowiedniej ilości tych odpadów do transportu 
na składowisko odpadów, nie dłużej jednak niż 
przez rok.
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MAGAZYNOWANIE ODPADÓW  
NIEBEZPIECZNYCH

Wymogi co do magazynu odpadów 
niebezpiecznych:

•   dach, ściany,
•   zamknięcie,
•   szczelna posadzka, 
•   zbiornik bezodpływowy,
•   wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna,
•   tablica z opisem: osoba odpowiedzialna,  

jej numer telefonu,
•   dostęp dla osób przeszkolonych 

i uprawnionych służb.

MAGAZYN POWINIEN SPEŁNIAĆ  
NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

•   Magazyn powinien być zadaszony, a jego powierzchnia ograniczona 
ścianami (dopuszczalne siatkowe).

•   Magazyn powinien być zamykany, bez możliwości dostępu osób 
postronnych.

•   Posadzka magazynu powinna być szczelna (betonowa; dobrze, jeśli 
jest pokryta powłoką uszczelniająco-chemoodporną), ze spadem 
do zamontowanego pod posadzką zbiornika bezodpływowego lub 
wyposażoną w obmurze stanowiące w całości szczelną „wannę” 
odciekową.

•   Powietrze w magazynie powinno podlegać ciągłej wymianie. 
Należy zastosować wentylację grawitacyjną (np. poprzez otwory 
w przeciwległych ścianach) lub mechaniczną.

•   Magazyn powinien być oznakowany w sposób widoczny 
tablicą z napisem: MAGAZYN ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. 
Dodatkowo powinna znajdować się na nim informacja, o osobie 
odpowiedzialnej za magazyn wraz z numerem telefonu oraz 
wskazanie, kogo należy powiadomić w razie awarii.

•   Dostęp do magazynu posiada wyłącznie przeszkolony magazynier, 
jego przełożony oraz służby ochrony (przy czym ochrona posiada 
jedynie klucz, który winna przekazać jednostkom ratownictwa, 
straży lub policji w sytuacji zaistnienia awarii).
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WYMAGANE  
WYPOSAŻENIE  
MAGAZYNU

•   gaśnice ABC proszkowe  
(ca 2 kg/200 m2),

•   sorbent wraz ze sprzętem do usuwania 
zużytego sorbentu (miotła + łopata + 
opisany pojemnik na zużyty sorbent),

•   urządzenia umożliwiające przepłukanie 
oczu – tzw. oczomyjki,

•   instrukcja BHP magazynu odpadów 
niebezpiecznych,

•   karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznych znajdujących się 
w magazynie.

WYPOSAŻENIE  
USPRAWNIAJĄCE  
FUNKCJONOWANIE MAGAZYNU

•   regały,
•   wózek paletowy (z wagą lub bez), 
•   waga (wolnostojąca lub zamontowana  

na wózku paletowym),
•   pompa do przepompowania odpadów,
•   wanny odciekowe,
•   puste pojemniki,
•   naklejki na opakowania,
•   naklejki ostrzegawcze ADR.

KARTA  
CHARAKTERYSTYKI  
SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

Karta charakterystyki substancji 
niebezpiecznych, czyli MSDS,  
ang. Material Safety Data Sheet,  
to dokument zawierający informacje o:

•   potencjalnych zagrożeniach związanych 
z daną substancją,

•   metodach zapobiegania zagrożeniom,
•   sposobach postępowania i procedurach, 

które należy wykonać przy skażeniu,
•   danych fizykochemicznych substancji.

Uwaga: karta charakterystyki dotyczy 
produktu, nie odpadu, daje pogląd na skład, 
mówi o klasyfikacji odpadów oraz ADR.

OPAKOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

Odpady niebezpieczne gromadzone są w opakowaniach dostosowanych do właściwości 
fizycznych i chemicznych odpadów. W celu doboru odpowiednich opakowań stosuje się 
klasyfikację, o której mowa w umowie ADR, wg grup pakowania (I, II, III), co odzwierciedlają 
oznaczenia certyfikujące na opakowaniach symbolami X, Y, Z. 

Dobór odpowiednich opakowań następuje przed przystąpieniem do gromadzenia odpadów, 
tym samym przed planowanym odbiorem odpadów i umieszczeniem w magazynie. 

Taki sposób postępowania gwarantuje zgodny z przepisami bezpieczny transport, jak 
i tymczasowe magazynowanie odpadów. 

Wszystkie opakowania opisane są kodem odpadu, numerem UN oraz zawierają nalepki 
ostrzegawcze ADR.

Więcej informacji w rozdziale dot. transportu ADR.

ZACHOWANIE W MAGAZYNIE 
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH



TRANSPORT ODPADÓW 
NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

Odpady niebezpieczne podczas transportu mogą stanowić znaczące 
ryzyko zagrożenia dla zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa lub mienia.

Transportujący odpady niebezpieczne 
oraz wykonujący inne operacje związane 
z ich transportem (np. klasyfikacja towaru 
niebezpiecznego, pakowanie, oznakowanie sztuk 
przesyłki, załadunek, rozładunek) ma obowiązek 
prowadzenia nadzoru nad tymi czynnościami 
zgodnie z zapisami Umowy Europejskiej 
dotyczącej międzynarodowego przewozu 
drogowego towarów niebezpiecznych  
(Umowa ADR).

Nieprzestrzeganie zasad postępowania z towarami niebezpiecznymi 
jest sankcjonowane karami administracyjnymi określonymi 
w załączniku do Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie 
towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367).

06
ADR (fr. L’ Accord européen relatif au transport international 
des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa 
konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków 
niebezpiecznych, sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. 
Została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. 

Umowa obowiązuje obecnie w 49 krajach. Umowa ADR jest 
nowelizowana co dwa lata, w roku nieparzystym. Składa się 
ona z Umowy właściwej oraz z załączników A i B, będących jej 
integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne 
między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają 
przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu 
poszczególnych materiałów niebezpiecznych w międzynarodowym 
transporcie samochodowym.

Umowa ADR  
obowiązuje  
w 49 krajach.



18 TRANSPORT ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR)

DORADCA ADR

Jeśli na terenie przedsiębiorstwa:
•   wykorzystywane są materiały i substancje klasyfikowane jako towary 

niebezpieczne,
•   wykonywane są czynności związane z transportem drogowym towarów 

niebezpiecznych, w tym:
 •   nadawanie, pakowanie oraz załadunek odpadów 

niebezpiecznych przeznaczonych do wysyłki,
 •   rozładunek towaru niebezpiecznego z pojazdu dostawcy  

do magazynu chemicznego,
 •   nadawanie, załadunek na pojazd pustych opakowań,  

które zawierały materiały klasyfikowane wg ADR
przedsiębiorstwo powinno wyznaczyć doradcę ADR. Doradca powinien 
nadzorować operacje związane z rozładunkiem lub przeładunkiem 
towarów niebezpiecznych dostarczanych na teren zakładu, a także 
klasyfikacją, doborem właściwych opakowań do przewozu odpadów 
niebezpiecznych klasyfikowanych w ADR.

Doradcą ADR może zostać osoba: posiadająca wykształcenie wyższe, 
niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie, która ukończyła kurs 
doradczy, złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy przed 
komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze Transportowego Dozoru 
Technicznego (TDT). Przedsiębiorstwo może korzystać z zewnętrznego 
Doradcy ds. ADR, na przykład z firmy, która zapewnia kompleksowe 
usługi gospodarowania odpadami lub przeszkolić osobę zatrudnioną 
w przedsiębiorstwie.
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OGÓLNE ZASADY  
KLASYFIKACJI ADR

•   Prawidłowa klasyfikacja (nadanie numeru 
UN) jest warunkiem bezpiecznego przewozu.

•   Za prawidłową klasyfikację odpowiada 
nadawca towaru niebezpiecznego.

•   Dane klasyfikacyjne muszą być wpisane 
do dokumentacji przewozowej.

•   Klasyfikacja stanowi podstawę 
właściwego doboru opakowania 
oraz pojazdu do przewozu towaru 
niebezpiecznego.

W wyniku klasyfikacji ustala się numer 
rozpoznawczy UN oraz grupę pakowania. 
Klasyfikacja towaru polega na przypisaniu 
mu jednej i tylko jednej pozycji wymienionej 
w wykazie numerycznym (ADR: dział 
3.2, Tabela A) albo stwierdzeniu, że nie 
odpowiada żadnej pozycji wykazu więc 
nie jest materiałem ani przedmiotem 
niebezpiecznym w rozumieniu ADR.

MATERIAŁY I SUBSTANCJE, W TYM ODPADY  
NALEŻY KLASYFIKOWAĆ WEDŁUG ICH WŁAŚCIWOŚCI  
NA NASTĘPUJĄCE KLASY:

Klasa Nazwa klasy Oznaczenie nalepką

1 Materiały i przedmioty wybuchowe

2 Gazy

3 Materiały ciekłe zapalne

4.1 Materiały stałe zapalne, samoreaktywne  
i wybuchowe stałe odczulone

4.2 Materiały samozapalne

4.3 Materiały wytwarzające w zetknięciu  
z wodą gazy zapalne

5.1 Materiały utleniające

5.2 Nadtlenki organiczne

6.1 Materiały trujące

7 Materiały promieniotwórcze

8 Materiały żrące

9 Różne materiały 
i przedmioty niebezpieczne
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Umowa ADR umożliwia uproszczoną 
klasyfikację odpadów niebezpiecznych, 
których skład nie jest dokładnie znany, pod 
warunkiem, że stwarzają one zagrożenia 
dla środowiska wodnego i nie stwarzają 
żadnych innych zagrożeń zdefiniowanych 
w ADR. 

NUMERY UN WG  
UPROSZCZONEJ KLASYFIKACJI:

•   ODPADY STAŁE  
– UN 3077 III grupy pakowania,

•   ODPADY CIEKŁE  
– UN 3082 III grupy pakowania.

* przykładowa tabela porównawcza
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Odpad niebezpieczny Towar niebezpieczny

próżne opakowania po substancjach 
niebezpiecznych

UN3590

oleje przepracowane, smary UN 3295, UN 3082

chłodziwo, emulsje olejowe UN 3082

filtry olejowe, materiały filtracyjne UN 3175

farba, kleje UN 1263

aerozole UN 1950

akumulatory Pb UN 2794

batrie litowe UN 3480, UN 3090

odpady ZSEiE
UN 3363  
– nie podlegają pod ADR

rozpuszczalniki UN 1993

szmaty zaolejone, niebezpieczne
UN 1856  
– nie podlegają pod ADR

czyściwa zawierające materiał zapalny UN 3175

TABELA KLASYFIKACJI ODPADÓW  
NIEBEZPIECZNYCH WG ADR*
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OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZÓW  
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Posiadacz odpadu niebezpiecznego (podlegającego przepisom 
umowy ADR), uczestniczący w operacjach pakowania oraz 
załadunku, zobowiązany jest dostarczyć do przewozu tylko takie 
przesyłki, które spełniają wymagania ADR.

Powinien w szczególności:

•   upewnić się, że towary niebezpieczne są sklasyfikowane 
i dopuszczone do przewozu zgodnie z ADR – nadać numer 
UN każdemu przygotowanemu do przesyłki towarowi 
niebezpiecznemu,

•   zaopatrzyć przewoźnika w informacje i dane, oraz – jeżeli to 
konieczne – w wymagane dokumenty przewozowe, dostarczyć 
wypełniony dokument przewozowy zawierający numer UN dla 
każdego przygotowanego do transportu towaru niebezpiecznego, 
prawidłową nazwę przewozową, numery nalepek, grupę 
pakowania, ilość przesyłek oraz rodzaj opakowania,

•   używać wyłącznie opakowań, które są dopuszczone i odpowiednie 
do przewozu danych materiałów oraz posiadają oznakowanie 
wymagane przez ADR – opakowania powinny spełniać wymagania 
ogólne (dobrej jakości, szczelne, brak uszkodzeń, skutecznie 
zamknięte, odporne na wstrząsy), certyfikowane z atestem ADR 
(o ile wymagane), terminowo ważne (maksymalny okres ważności 
opakowań z tworzywa sztucznego wynosi 5 lat),

•   stosować się do wymagań dotyczących warunków pakowania, 
w tym pakowania razem – zakazuje się pakowania razem z innymi 
towarami towarów klasy 1,

•   stosować się do wymagań dotyczących oznakowania i stosowania 
nalepek ostrzegawczych, a w przypadku gdy przygotowuje pojedyncze 
przesyłki do przewozu każdą przesyłkę powinien oznakować nalepką 
ostrzegawczą właściwej klasy oraz numerem UN,

•   wydać przesyłki, których opakowanie jest nieuszkodzone. 
Załadowca nie powinien wydać towaru, dopóki nie zostaną 
usunięte uszkodzenia, w szczególności jeżeli opakowanie jest 
nieszczelne, widoczne są wycieki materiału niebezpiecznego lub 
istnieje możliwość ich wystąpienia,

•   postępować zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi 
załadunku i manipulowania ładunkiem podczas załadunku 
towarów niebezpiecznych do pojazdu,

•   przy załadunku przesyłek stosować się do zakazów ładowania 
razem oraz do wymagań dotyczących oddzielania towarów 
niebezpiecznych od żywności, innych artykułów spożywczych oraz 
karmy dla zwierząt, uwzględniając przy tym towary niebezpieczne 
znajdujące się już w pojeździe lub dużym kontenerze.

INNE OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW  
PRZEWOZU

Każdy z uczestników przewozu towarów niebezpiecznych 
jest jednocześnie zobowiązany do:

•   zatrudnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa 
przewozu towarów niebezpiecznych (art. 15 Ustawy 
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów 
niebezpiecznych, Dz. U. 2011 nr 227 poz. 1367),

•   szkolenia osób zaangażowanych w przewóz towarów 
niebezpiecznych w zakresie wymagań związanych 
z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności 
i obowiązków tych osób,

•   sprawozdawczości z działalności przedsiębiorcy 
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz 
czynności z tym związanych. Termin złożenia rocznego 
sprawozdania do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Transportu Drogowego mija z końcem lutego,

•   sporządzania raportów powypadkowych, jeżeli 
w związku z przewozem towarów niebezpiecznych 
doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa 
lub nastąpiło skażenie środowiska.
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UN 
GAŚNICA

POJAZD TRANSPORTUJĄCY

Pojazd transportujący odpady niebezpieczne w sztukach przesyłki 
musi być do tego odpowiednio wyposażony, m.in. w: skrzynkę 
ADR, wymagane instrukcje pisemne, pomarańczowe tablice, 
a kierowca powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz 
dokumenty przewozowe. Konieczne może być wyznaczenie przez 
przedsiębiorstwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu 
towarów niebezpiecznych, któremu uprawnienia nadaje Dyrektor 
Transportowego Dozoru Technicznego. Niedozwolone są: nadanie, 
załadunek oraz przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniach, 
które nie spełniają odpowiednich wymagań oraz luzem, jeśli towar 
niebezpieczny nie jest do takiej formy transportu dopuszczony. 

Istnieją trzy możliwości transportu drogowego odpadów 
niebezpiecznych (ADR): przewóz w sztukach przesyłki, przewóz 
luzem oraz przewóz w cysternach.

JEDNOSTKI TRANSPORTOWE  
PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE 
(BEZ WYKORZYSTANIA ZWOLNIEŃ)  
POWINNY BYĆ OZNAKOWANE W:

•   nalepki ostrzegawcze ADR  
(nie dotyczy przewozu przesyłki w sztukach,  
z wyj. klasy 1 i 7),

•   tablice odblaskowe barwy pomarańczowej  
(pojazd przewożący sztuki przesyłki), 

•   tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia 
(pojazdy przewożące materiały niebezpieczne 
w cysternach lub luzem).

Przewóz drogowy ADR

Przewóz w sztukach przesyłki tzn. w opakowaniach 
transportowych (bębnach, kanistrach, skrzyniach, DPPL).

Przewóz luzem tzn. bez opakowania 
bezpośrednio w skrzyni ładunkowej pojazdu 
lubkontenerze (dot. tylko mat. stałych i próżnych 
opakowań). Przewóz w cysternach  
tzn. w dużych zbiornikach transportowych.
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PAKOWANIE I OZNAKOWANIE SZTUK PRZESYŁEK

Według zasad ADR opakowanie powinno: 

•   posiadać atest,

•   uniemożliwiać wydostanie się zawartości w normalnych warunkach przewozu,

•   być zaopatrzone w czytelne oznakowanie (numer UN, nalepka ostrzegawcza),

•   być dobrej jakości oraz sprawne technicznie,

•   być wytrzymałe na wstrząsy, oraz czynności ładunkowe,

•   być odporne na działanie materiału niebezpiecznego,

•   być terminowo ważne – opakowania z tworzywa sztucznego używa się maksymalnie przez 5 lat.

Dla celów pakowania, materiały należące 
do klas innych niż 1, 2, 5.2, 6.2 i 7 oraz 
materiały inne niż samoreaktywne 
4.1, zalicza się do grup pakowania 
odpowiednio do stopnia stwarzanego przez 
nie zagrożenia:

SZTUKA PRZESYŁKI

to końcowy efekt pakowania. 
Obejmuje ona: prawidłowo 
sklasyfikowany towar 
niebezpieczny (numer UN), 
opakowanie oraz nalepki 
i oznaczenia.

Natężenie zagrożenia 
materiału

Grupa pakowania 
materiału

Symbol na  
opakowaniu

duże zagrożenie I (wyłącznie) X

średnie zagrożenie II (lub I) Y

małe zagrożenie III (II lub I) Z
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INFORMACJE O KODZIE OPAKOWANIA

1.   Symbol ONZ.

2.   Typ opakowania – np. bęben stalowy z wiekiem niezdejmowalnym 
(w tym symbol materiału).

3.   Grupa pakowania (X, Y, Z), dla której prototyp został zbadany 
z wynikiem pozytywnym.

4.   Gęstość względna (w przypadku opakowań niezawierających 
opakowań wewnętrznych i przeznaczonych do materiałów 
ciekłych) lub masa brutto w kg (w przypadku opakowań do 
materiałów stałych lub zawierających opakowania wewnętrzne).

5.   Ciśnienie próbne (kPa) dla ciekłych lub litery „S” wskazującej, że 
opakowanie przeznaczone jest do przewozu materiałów stałych 
lub opakowań wewnętrznych.

6.   Dwie ostatnie cyfry roku produkcji opakowania. Opakowania 
typów 1H i 3H, powinny być ponadto oznakowane numerem 
miesiąca produkcji, który może być umieszczony w innym miejscu 
niż pozostałe oznakowanie. W tym celu może być stosowany 
znak tarczy zegara.

7.   Znak państwa zezwalającego na naniesienie oznakowania, 
stosowanego na pojazdach w międzynarodowym ruchu 
drogowym.

8.   Nazwa producenta lub innego znaku rozpoznawczego 
opakowania, określonego przez właściwą władzę.

OZNAKOWANIE SZTUK PRZESYŁKI

Nalepki ostrzegawcze oraz numer rozpoznawczy UN umieszcza się:

•   na bębnach – 1 szt.,

•   na DPPL – 2 szt., po przeciwległych stronach.

NALEPKI OSTRZEGAWCZE  
ORAZ NUMER ROZPOZNAWCZY UN

Każda nalepka powinna być:

•   umieszczona na tej samej stronie sztuki przesyłki,

•   umieszczona na sztuce przesyłki w taki sposób, aby nie była 
zakryta lub zasłonięta przez jakąkolwiek część wyposażenia tej 
sztuki przesyłki, inną nalepkę lub oznakowanie,

•   umieszczona w pobliżu innych nalepek, jeżeli wymaga się więcej niż 
jednej nalepki.

1 2 3 4 5 6 7 8

1A1/Y1.4/150/14/PL/MDRu
n
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DOKUMENTACJA ADR

Każdemu przewozowi towarów podlegającemu przepisom ADR 
powinny towarzyszyć:

•   dokument przewozowy,

•   instrukcje pisemne kierowcy,

•   dokumenty tożsamości wszystkich członków załogi pojazdu,

•   zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy.

DOKUMENT TRANSPORTOWY  
POWINIEN ZAWIERAĆ:

•   zwrot „UN” oraz numer UN,

•   prawidłową nazwę przewozową uzupełnioną w przypadku, gdy 
jest to wymagane nazwą techniczną (np. przy towarach I.N.O),

•   numery wzorów nalepek (za wyjątkiem klas 1 i 7),

•   oznaczenie grupy pakowania,

•   kod ograniczeń przewozu przez tunele (np. D/E),

•   liczbę i określenie sztuk przesyłki,

•   oznaczenie szkodliwości dla środowiska (tzw. rybka),

•   całkowitą ilość towarów niebezpiecznych dla odrębnych numerów 
UN. UWAGA! W przypadku stosowania 1.1.3.6 należy podać 
całkowitą ilość towarów dla każdej kategorii transportowej,

•   nazwę i adres nadawcy, 

•   nazwę i adres odbiorcy,

•   nazwę i adres właściciela towaru niebezpiecznego,

•   w przypadku przewozu odpadów prawidłowa nazwa przewozowa 
powinna być uzupełniona wyrazem ODPAD,

•   wpisy szczególne.
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KARY FINANSOWE W TRANSPORCIE ADR*

(na podstawie Załącznika do Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o przewozie towarów niebezpiecznych)

Naruszenie Kara [PLN]

Nadanie, załadunek lub przewóz towaru niebezpiecznego w ilościach przekraczających ilości dozwolone 
w ADR.

2 000

Zapakowanie, nadanie, załadunek lub przewóz towarów niebezpiecznych w opakowaniu, które nie 
spełnia wymagań ADR odrębnie dla każdego numery UN lub rodzaju opakowania.

3 000

Zapakowanie, nadanie, załadunek towaru niebezpiecznego bez wymaganego oznakowania sztuk 
przesyłki lub opakowania zbiorczego albo w nieprawidłowo oznakowanych sztukach przesyłki lub 
opakowaniach zbiorczych dla każdego numeru UN.

800

Nadanie towaru niebezpiecznego nieprawidłowo sklasyfikowanego. 6 000

Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego niedopuszczonego do przewozu. 10 000

Niewyznaczenie przez uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych doradcy do spraw 
bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych.

5 000

Niesporządzenie dokumentu przewozowego. 1 000

Sporządzenie dokumentu przewozowego z błędami np. nie są w nim zawarte: numer UN, 
grupa pakowania (o ile została przyporządkowana) lub prawidłowa nazwa przewozowa towaru 
niebezpiecznego.

500

Dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego 
zaświadczenia ADR.

2 000

Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego luzem, który nie jest dopuszczony do 
przewozu luzem.

6 000

Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących zakazu 
ładowania razem.

3 000

Załadunek, nadanie lub przewóz towaru niebezpiecznego z naruszeniem przepisów dotyczących 
rozmieszczania i mocowania ładunków.

1 000

Niewyposażenie środka przewozu w wymagane instrukcje pisemne. 250

* UWAGA! Są to wybrane kary finansowe. Lista zawarta w załączniku do ustawy jest dłuższa. 



ZAGOSPODAROWANIE 
ODPADÓW

Regulacje dotyczące gospodarowania odpadami wprowadzane przez 
UE zobowiązują państwa członkowskie, a co za tym idzie samorządy 
lokalne i przedsiębiorców, do realizacji określonych wytycznych, które 
mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju gospodarki. 
Hierarchia sposobów postępowania z odpadami stanowi ramy, 
w których realizowana jest polityka zarządzania odpadami UE. 
Dodatkowo jak wskazuje Europejska Agencja Środowiska zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz wykorzystywanie ich jako surowca staje 
się nie tylko coraz ważniejsze w polityce środowiskowej, ale również 
przemysłowej i surowcowej.

07
HIERARCHIA POSTĘPOWANIA  
Z ODPADAMI

Określona w unijnej Dyrektywie 2008/98/WE hierarchia 
sposobów postępowania z odpadami stanowi ramy, w których 
realizowana jest polityka zarządzania odpadami UE. 

1.   Zapobieganie powstawaniu odpadów. 
Dobór materiałów już na etapie produkcji ma wpływ na 
wytwarzanie odpadów oraz możliwość ich przetworzenia 
i ponownego wykorzystania w przyszłości. 

2.  Przygotowanie do ponownego użycia. 
Dzięki naprawie produktów, które stały się odpadami, możliwe 
jest ponowne ich wykorzystanie.

3.  Recykling. 
Powtórne wykorzystanie materiałów ze zużytych już produktów 
pozwala ograniczyć eksploatację surowców naturalnych oraz 
emisję dwutlenku węgla. 

4.  Inne metody odzysku. 
Do innych niż recykling sposobów odzysku zaliczyć można 
m.in. wykorzystanie odpadów jako surowca paliw lub innego 
środka wytwarzania energii. Wiele odpadów może posłużyć do 
uzyskania energii elektrycznej, cieplnej bądź zasilania niektórych 
procesów przemysłowych.

5.  Unieszkodliwienie. 
Unieszkodliwienie może zostać przeprowadzone różnymi 
metodami, do których należą m.in. składowanie, przekształcenia 
termiczne, czy obróbka fizykochemiczna.
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Rodzaj odpadów Metody zagospodarowania

stałe i płynne odpady niebezpieczne posiadające wartość 
energetyczną powyżej 18 GJ/Mg: sorbenty, czyściwa, opakowania 
z tworzyw sztucznych zanieczyszczone substancje niebezpieczne, 
farby i szlamy farb zawierające rozpuszczalniki, oraz kleje i szczeliwa 
zawierające rozpuszczalniki

produkcja paliwa alternatywnego z odpadów stałych oraz tzw. 
paliw sorbowalnych z odpadów płynnych niebezpiecznych 

odpady płynne niebezpieczne: farby, alkalia, kwasy, wodne ciecze 
myjące, emulsje, odpady ropopochodne z separacji, odpady płynne 
z wytrawiania, wody zanieczyszczone

oczyszczalnie ścieków i odpadów przemysłowych 

rozpuszczalniki organiczne destylacja rozpuszczalników

odpady stałe niebezpieczne nieposiadające wartości energetycznej, 
np. azbest

składowiska odpadów niebezpiecznych

stałe i płynne odpady niebezpieczne: farby, czyściwa, szlamy z farb, 
kleje, szczeliwa etc.

spalarnie odpadów niebezpiecznych 

odpady stałe niebezpieczne sypkie: popioły z zawartością metali 
ciężkich, odpady poszlifierskie (pyły) 

zestalanie i stabilizacja 

oleje przepracowane: silnikowe, przekładniowe i smarowe rafinacja olejów 

katalizatory, np. zawierające nikiel, metale szlachetne odzysk metali z katalizatorów

dezodoranty, aerozole, pojemniki ciśnieniowe mechaniczne rozszczelnienie i opróżnianie z zawartości 

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Każdy odpad w zależności od swoich właściwości, stanu 
skupienia oraz dalszego przeznaczenia musi być odpowiednio 
zagospodarowany. 

Bezpieczne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych 
polega w głównej mierze na doborze metody zagospodarowania 
do właściwości fizykochemicznych odpadu, a następnie 
wyborze instalacji, która taką metodę zagospodarowania 

Poniżej zestawione przykłady metody zagospodarowanie do rodzaju odpadu:

prowadzi. To na podmiocie eksploatującym instalację ciąży 
obowiązek ostatecznego zagospodarowania odpadu, dlatego też 
odpowiedzialny wybór tegoż podmiotu i rozpoczęcie współpracy 
powinno być poprzedzone weryfikacją pozwoleń, stanu instalacji 
i standardów jakie zarządzający instalacją posiada – podkreśla 
Monika Mąkowska, Dyrektor ds. Odpadów Niebezpiecznych i Innych 
w Stena Recycling.



O STENA RECYCLING

Stena Recycling jest liderem kompleksowych rozwiązań w dziedzinie 
gospodarowania odpadami, recyklingu oraz usług środowiskowych 
na rynku polskim i skandynawskim. W 17. lokalizacjach w Polsce, 
każdego roku przetwarzamy 530 tysięcy ton odpadów pochodzących 
z działalności biznesowej i przemysłowej, uzyskując z nich nowe 
surowce. Przez ponad 75 lat działania na rynkach międzynarodowych 
kierujemy się filozofią CARE – dbałości o Klientów, Pracowników, 
Biznes, Środowisko i Społeczeństwo.
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KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA

Zajmujemy się kompleksowym gospodarowaniem odpadami 
w przedsiębiorstwie, czyli wszystkim, co dotyczy zarządzania 
odpadami – od projektowania systemów gospodarki odpadowej, 
przez odbiór, transport i recykling, po monitoring, raportowanie, 
doradztwo i szkolenia. Co więcej, jesteśmy gotowi odbierać od 
Państwa wszystkie rodzaje odpadów, co ułatwia cały proces, 
jako że mają Państwo tylko jednego partnera w tym zakresie. 
Dzięki temu cała organizacja przepływu odpadów jest bardziej 
efektywna logistycznie i finansowo.

W naszej ofercie znajdą Państwo wiele usług outsourcingowych 
odpowiadających na niemal wszystkie potrzeby związane 
z zarządzaniem odpadami w praktyce w tym m.in. raportowanie 
środowiskowe oraz doradztwo w zakresie gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi.
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PARTNER W ZARZĄDZANIU 
ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Stena Recycling ma wieloletnie 
doświadczenie w postępowaniu z odpadami 
niebezpiecznymi i pomoże Państwu w ich 
prawidłowym zagospodarowaniu. Naszym 
Klientom proponujemy rozwiązania, które 
zapewniają pewność i bezpieczeństwo.

Aby prawidłowo sklasyfikować 
i zagospodarować odpady niebezpieczne, 
potrzebna jest często wiedza z dziedziny 
chemii oraz znajomość przepisów ADR. Nasi 
eksperci są na bieżąco szkoleni i posiadają 
doświadczenie w postępowaniu z różnego 
rodzaju odpadami niebezpiecznymi 
powstającymi podczas produkcji.

•   Łączymy efektywne postępowanie 
z odpadami niebezpiecznymi z dbałością 
środowisko. 

•   Dobieramy metody zagospodarowania 
odpadów do ich właściwości, 
współpracujemy bezpośrednio 
z instalacjami do zagospodarowania 
odpadów.

•   Współpracujemy z międzynarodowymi 
partnerami, którzy spełniają wysokie 
standardy.

•   Zapewniamy Klientom proste i bezpieczne 
rozwiązania bazując na zezwoleniu na 
transport, magazynowanie i odzysk 
odpadów.

•   Korzystamy z certyfikowanych opakowań 
zarówno do przewozu, jak i gromadzenia 
odpadów.

•   Posiadamy wysokie standardy 
bezpieczeństwa oraz odpowiednie 
ubezpieczenie.

OFERTA USŁUG  
GOSPODAROWANIA  
ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI 
STENA RECYCLING

•   Oferujemy pełną inwentaryzację 
i klasyfikację odpadów niebezpiecznych.

•   Dostarczamy certyfikowane pojemniki 
i opakowania oraz odpowiednie oznaczenia 
do transportu.

•   Oferujemy transport odpadów 
niebezpiecznych zgodny z wymogami 
umowy ADR (przewóz luzem i w sztukach 
przesyłki).

•   Zapewniamy prawidłowo przygotowaną 
dokumentację transportu ADR.

•   Pracujemy z wieloma instalacjami 
i zapewniamy pełną kontrolę nad 
łańcuchem postępowania z odpadem.

•   Oferujemy szkolenie dla personelu Klienta 
w zakresie wydajnego, poprawnego 
i bezpiecznego postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi.

             •   Oferujemy szkolenie dotyczące 
transportu odpadów 
niebezpiecznych (ADR).

Nasz Doradca ds. bezpieczeństwa 
wspiera Klienta w zakresie przepisów 
obowiązujących transport odpadów 
niebezpiecznych. Może także pomóc 
przygotować dokumentację oraz wdrożyć 
procedury, plan działania na wypadek 
zdarzeń oraz raporty dla zarządu 
przedsiębiorstwa.



Wspólnie tworzymy wartość.

It starts here.

STENA RECYCLING Sp. z o.o.
e-mail: poland@stenarecycling.com
tel.: +48 22 520 27 00
www.stenarecycling.pl



Załącznik nr 1 
WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW 

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW Nr karty1)

 
Rok 
kalendarzowy

Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje 
odpad2), 3) 

Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2), 4), 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad2), 6)

Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7)

Nr rejestrowy8) Nr rejestrowy5), 8) Nr rejestrowy8)

NIP9) REGON9) NIP5), 9) REGON5), 

9)
NIP9) REGON9)

Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad10)

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać 
poddany odpad11)

Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego 
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych12)

TAK 
□

NIE 
□

Kod odpadu13) Rodzaj odpadu13)

Data/miesiąc14), 15) Masa przekazanych odpadów [Mg]16)
Numer rejestracyjny 

pojazdu, przyczepy lub 
naczepy5), 17)

Numer certyfikatu oraz 
numery pojemników18) 

Potwierdzam przekazanie odpadu1 Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi 
transportu4), 5) 

Potwierdzam przejęcie odpadu1 

data, pieczęć19) i podpis data, pieczęć19) i podpis data, pieczęć19) i podpis



Objaśnienia: 
1) Numer jest nadawany przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad. 
2) Podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby.  
3) W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia karty przekazania odpadów jest obowiązany podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.). Kartę przekazania odpadów należy wypełnić osobno dla 
każdej gminy, z której odpady są odbierane.  

4) Dotyczy posiadacza odpadów transportującego odpady. 
5) W przypadku gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy 

podać wymagane dane i podpisy wszystkich transportujących odpad z zachowaniem kolejności transportowania odpadu. 
6) W przypadku władających powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane zgodnie z art. 71 i art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. 
7) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), oraz w przypadku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, należy wpisać nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzoną działalnością w zakresie ww. obiektów 
liniowych lub świadczeniem ww. usług. W przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, należy podać nazwę województwa i gminy. 

8) O ile dotyczy. Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
9) O ile posiada. 
10) Podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres, pod który należy dostarczyć odpad. 
11) Dotyczy stacji demontażu w przypadku przekazywania odpadów powstałych w wyniku demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji innemu posiadaczowi odpadów 

oraz zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do 
dalszego unieszkodliwienia, należy podać symbol R lub D. Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

12) Dotyczy wyłącznie wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych przekazującego te odpady do unieszkodliwienia w spalarni 
odpadów. W przypadku gdy wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych przekazuje odpady zbierającemu, który uzyskał 
zezwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy sporządzić osobny wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego 
unieszkodliwienie i przekazać go do spalarni odpadów.  

13) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
14) W przypadku odpadów niebezpiecznych podać każdą datę przekazania odpadu.  
15) Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadów lub jako zbiorcza karta przekazania odpadów obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany 

łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady, temu samemu posiadaczowi odpadów.  
16) Podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów 

jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg. 
17) Dotyczy odpadów niebezpiecznych.  
18) W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do 

czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego 
składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia, należy podać numer certyfikatu oraz numery pojemników. 

19) Nie dotyczy dokumentu opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.  



Załącznik nr 2 

WZÓR KARTY EWIDENCJI ODPADÓW 

KARTA EWIDENCJI ODPADÓW1), 2)
Nr karty Rok 

kalendarzowy

Kod odpadu3)

Rodzaj odpadu3)

Procentowa zawartość PCB w odpadzie4)

Posiadacz odpadów5)

Nr rejestrowy6) NIP7) REGON7)

Adres posiadacza odpadów8)

Województwo Gmina Miejscowość Telefon 
służbowy E-mail

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Miejsce prowadzenia działalności9)

Województwo Gmina Miejscowość Telefon 
służbowy E-mail

Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

Działalność w zakresie:
10)

W 
□

Zb 
□

Od 
□

Un 
□

Ok 
□

Miesiąc

Masa  
wytworzonych 

odpadów 
[Mg]11), 12) Masa 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg]11), 13)

Masa odpadów 
wydobytych ze 
składowiska 

[Mg]11)

Odpady przyjęte przez  
posiadacza odpadów

Gospodarowanie odpadami

We własnym zakresie Odpady przekazane 

Imię i nazwisko osoby 
sporządzającej

w związku 
z 

eksploata
cją 

instalacji

poza 
instalacj
ą

Masa 
 [Mg]11)

Nr karty 
przekazania 

odpadu14)

Masa 
[Mg]11) R/D15)

Sposób 
gospodarowania1

6)

Masa 
[Mg]11)

Nr karty 
przekazania 
odpadu17)



Objaśnienia: 
1) Nie dotyczy komunalnych osadów ściekowych stosowanych w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącego zakład 

przetwarzania, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155, z późn. zm.), w zakresie 
odpadów powstałych w wyniku demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzącego stację demontażu i prowadzącego punkt zbierania 
pojazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z późn. zm.), w zakresie 
gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji oraz sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami. W przypadku odpadów komunalnych do wypełnienia 
karty ewidencji odpadów jest obowiązany podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach. 

2) W przypadku wytwarzania, zbierania, przetwarzania odpadów należy sporządzać osobną kartę ewidencji odpadów dla każdego miejsca prowadzenia działalności. W 
przypadku usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kartę należy sporządzić dla danego rodzaju odpadu dla wszystkich 
świadczonych usług z terenu danego województwa. W przypadku odbierania odpadów komunalnych należy sporządzić osobno kartę dla każdej gminy, z terenu której 
odpady komunalne są odbierane. 

3) Zgodnie z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
4) Dotyczy działalności w zakresie unieszkodliwiania PCB. 
5) Podać imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów. W przypadku odbierania odpadów komunalnych posiadaczem obowiązanym do wypełnienia karty ewidencji 

odpadów jest podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
6) Podać numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
7) O ile posiada.  
8) Podać adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów. 
9) Podać adres miejsca prowadzenia działalności. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane, oraz w przypadku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać 
nazwę województwa i gminy, na terenie których są wytwarzane odpady w związku z prowadzeniem działalności w zakresie ww. obiektów liniowych lub świadczeniem ww. 
usług. W przypadku podmiotu, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, należy 
podać nazwę województwa i gminy. 

10) Zaznaczyć symbolem X właściwy kwadrat: W – wytwarzanie odpadów, Zb – zbieranie odpadów, Od – odzysk, Un – unieszkodliwianie, Ok – odbieranie odpadów 
komunalnych. 

11) Podać masę odpadów z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne. W przypadku gdy masa odpadów 
jest mniejsza niż 1 kg, należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg. 

12) Nie dotyczy odpadów komunalnych. 
13) Wypełnia podmiot, który uzyskał wpis do rejestru określonego w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
14) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przyjęty. W przypadku przywozu odpadów na terytorium kraju należy wpisać – „Przywóz do 

RP”. W przypadku przyjmowania odpadów z innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę 
województwa, nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu. W przypadku przyjmowania odpadów od posiadacza zwolnionego z obowiązku prowadzenia ewidencji 
odpadów, należy wpisać – „Z”.  

15) Symbole R określają procesy odzysku zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Symbole D określają procesy unieszkodliwiania 
odpadów zgodnie z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

16) Wpisać „Rec” – w przypadku gdy odpady są poddawane recyklingowi w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Wtn” – w 
przypadku wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych, rozumianego jako proces odzysku rodzajów odpadów, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wpisać „Ppu” – w przypadku przygotowania do ponownego użycia w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W pozostałych przypadkach rubryka pozostaje pusta.  

17) Podać numer karty przekazania odpadów, na podstawie której odpad został przekazany innemu posiadaczowi odpadów. W przypadku wywozu odpadów poza terytorium 
kraju należy wpisać – „Wywóz poza RP”. W przypadku przekazania odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do 
wykorzystania na własne potrzeby zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, należy wpisać – 
„Przekazane os. fiz.”. W przypadku przekazywania odpadów innemu posiadaczowi odpadów zwolnionemu z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, należy wpisać – 
„Z”. W przypadku przekazywania do innego miejsca prowadzenia działalności danego posiadacza odpadów, należy wskazać to miejsce, podając – nazwę województwa, 
nazwę miejscowości, ulicę, nr domu i lokalu.  



BEZPIECZNIE Z NIEBEZPIECZNYMI
Czyli o czym należy pamiętać w obsłudze odpadów niebezpiecznych

Prawidłowa klasyfikacja odpadu stanowi podstawę doboru właściwego opakowania transportowego oraz pojazdu.
Zlecenie odbioru winno zawierać informacje o rodzaju odpadu (kod EWC) oraz klasyfikację ADR (nr UN dla każdego przygotowanego do przesyłki odpadu niebezpiecznego).

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
nr 6.1 i 3

UN 1098
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UN 1A1/X 1.4/250/99/NL/ABB-2

KOD OPAKOWANIA 
UN 1A1/X 1.4/250/99/NL/ABB-2
Zawierający symbol opakowania  ONZ - “UN”

NUMER ROZPOZNAWCZY MATERIAŁU
Poprzedzony literami UN

*Certyfikowane opakowania są zaopatrzone w symbol UN
*Opakowania z tworzyw sztucznych używa się max 5 lat
Litera w kodzie opakowania (X, Y, Z) określająca wytrzymałość
opakowania odpowiada grupie pakowania wskazanej na dokumencie
transportowym
*Opakowania powinny być dobrej jakości i w dobrym stanie technicznym, 
szczelne, bez uszkodzeń, bez zmian konstrukcji, skutecznie zamknięte, czyste, 
odporne na działanie odpadu niebezpiecznego, dobrze umocowane pasami
*Oznakowanie nalepkami ostrzegawczymi (klasy 1-9) oraz numerem
rozpoznawczym UN

Zasady pakowania i oznakowania sztuk przesyłki

3 egzemplarze dokumentu transportowego zawierającego
numer UN dla każdego przygotowanego do transportu odpadu
niebezpiecznego, prawidłową nazwę przewozową, numery nalepek, 
grupę pakowania, ilość sztuk przesyłek oraz rodzaj opakowania. 

Karta charakterystyki substancji i mieszanin 
wg. rozporządzenia CLP

*Zaświadczenie o przeszkoleniu ADR
*Dokument tożsamości ze zdjęciem
*Pisemna instrukcja zgodna z ADR
*Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych

Dokumenty ADR

Dokumenty u kierowcy

*Na tej samej stronie sztuki przesyłki
*Na sztuce przesyłki, aby nie była zakryta lub zasłonięta 
*W pobliżu innych nalepek, jeżeli wymaga  się więcej niż jednej nalepki
*Oznakowanie niezgodne z zawartością opakowania należy usunąć 
lub w sposób trwały zasłonić

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie !
*Zawsze stosuj wymagane środki ochrony indywidualnej
(min. rękawice i długi rękaw)
*Sprawdź oznakowanie opakowania
*Sprawdź zabezpieczenie oznakowania
*Nigdy nie zostawiaj przesyłki bez nadzoru
*Nigdy nie używaj otwartego ognia w pobliżu odpadów niebezpiecznych

Postępuj zgodnie z 
pisemną instrukcją

ADR

* Nadawca odpadów niebezpiecznych zobowiązany jest dostarczyć do przewozu tylko takie przesyłki, 
które spełniają wymagania ADR.

W przypadku awarii, 
uszkodzenia 

opakowania etc.

Każda nalepka powinna być umieszczona:
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Warszawa I
ul. Chełmżyńska 180
04-464 Warszawa
Tel. +48 724 000 402
Tel. + 48 (22) 247 25 52

Warszawa II
ul. Bardowskiego 4
03-888 Warszawa
Tel. +48 (22) 511 99 00

Wrocław
ul. Kolejowa 11
55-040 Gmina Kobierzyce
Pustków Żurawski
Tel. +48 724 000 406
Tel. +48 (71) 359 81 23

Wschowa
ul. Kazimierza Wielkiego 23
67-400 Wschowa
Tel. +48 691 990 046

Stena Recycling Sp. z o.o.
Biuro Główne
Al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
Tel. +48 724 000 401
Tel.+48 (22) 520 27 00

Bydgoszcz
ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz
Tel. +48 724 000 404
Tel. +48 (52) 325 69 00

Częstochowa
ul. Legionów 186d
42-200 Częstochowa
Tel. +48 724 000 407
Tel. +48 (34) 361 96 86

Czerwonak
ul. Gdyńska 131
62-004 Czerwonak
Tel. +48 (61) 652 70 60

Gdynia
ul. Chwaszczyńska 129–149
81-571 Gdynia
Tel. +48 724 000 403
Tel. +48 (58) 667 01 01

Lublin
ul. Ceramiczna 6
21-025 Niemce
Tel. +48 724 000 411
Tel. +48 601 883 730

Łódź
ul. Pojezierska 97
91–342 Łódź
Tel. +48 724 000 409
Tel. +48 (42) 611 24 15

Rzeszów
ul. Zabajka 365
36-060 Głogów Małopolski
Tel. +48 724 000 412
Tel. +48 601 947 560

Siemianowice Śląskie
ul. M. Konopnickiej 11
41-100 Siemianowice Śląskie
Tel. +48 724 000 407
Tel. +48 (32) 351 35 70

Sosnowiec
ul. Radocha 6
41-200 Sosnowiec
Tel. +48 (32) 290 32 45

Suwałki
ul. Bakałarzewska 21
16-400 Suwałki
Tel. +48 724 000 410
Tel. +48 (87) 566 57 27

Swarzędz
ul. Rabowicka 2
62-020 Swarzędz
Tel. +48 724 000 405
Tel. +48 (61) 818 76 00

Szczecin Wschód
ul. Letnia 25
70-813 Szczecin
Tel. +48 724 000 408
Tel. +48 (91) 469 28 24

Szczecin Zachód
Al. Kasztanowa 21
72-005 Przecław
Tel. +48 724 000 408
Tel. +48 (91) 432 07 43

Trzebieńczyce
Trzebieńczyce 72
32-640 Zator
Tel. +48 724 000 413
Tel. +48 (33) 841 04 71

LOKALIZACJE STENA RECYCLING W POLSCE

www.stenarecycling.pl
IT STARTS HERE.


